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Sterilizator electric pentru
2 biberoane
Manual instruc^iuni

Citiţi şi urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le pentru utilizări viitoare.
Acest aparat trebuie folosit numai de catre un adult care sa inteleaga riscurile
care le poate prezenta expunerea la aburi fierbinti.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu acest produs sau sa aiba acces la el. Risc ridicat
de arsuri si/sau ranire.

PÅRºI COMPONENTE

ATENºIE:
1. nu folosiţi produsul în condiţii improprii (umiditate crescuta) şi nu-l scufundaţi în apă
2. nu aşezaţi produsul lângă surse de căldură (radiatoare, ferestre, etc.)
3. nu folosiţi sterilizatorul în afara casei
4. nu folosiţi alte lichide, aditivi sau sare, medicamente sau alte soluţii de orice fel, în
afară de apă, pentrua nu deteriora produsul
5. nu atingeţi aparatul, capacul transparent sau orificiul de ventilare înainte de a opri
aparatul şi a se răci complet
6. nu dezasamblaţi unitatea, nu conţine părţi ce pot fi reparate.
7. deconectaţi produsul de la priză înainte de a-l spăla şi umple cu apă.
8. deconectaţi sterilizatorul de la priză când nu este folosit timp îndelungat
9. nu lăsaţi sterilizatorul la îndemâna copiilor deoarece conţine vapori fierbinţi în timpul
şi după procesul de sterilizare.
10. în cazul în care cablul de alimentare de la priză este deteriorat trebie să fie reparat
sau înlocuit de producător sau de persoana care se ocupă de service, pentru a evita
orice pericol posibil
11. NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCºIUNI UTILIZARE

a. indicator termosensibil in 2 culori
(RECE sau CALD)
b. orificiu ventilaţie
c. capac transparent
d. tije suport biberoane
e. tavă biberoane
f. cuvă

g. cablu priză
h. buton pornire
i. indicator funcţionare
j. tavă accesorii
k. recipient măsura apa
necesara sterilizarii
l. cleşti

Modelul prezentat pe ambalaj poate fi diferit de cel autentic, în funcţie de cerinţele ţării
de desfacere. Sterilizatorul funcţionează cu cablul pentru priza cu volatj între 100V
şi 240V, dar acesta poate fi diferit în funţie de ţara în care este comercializat.

INTRODUCERE
Sterilizatorul Primii Pasi asigură sterilizarea şi curăţarea sigură a 2 biberoane şi
accesoriile acestora în acelaşi timp. Nu necesită sterilizarea cu substanţe chimice,
este igienic şi uşor de folosit de către părinţi.

Curăţarea sterilizatorului
• deconectaţi sterilizatorul de la priză înainte de a-l curăţa
• nu spălaţi sterilizatorul şi nici nu îl scufundaţi în apă
• folosiţi o cârpă umedă pentru a curăţa aparatul în interior şi pe exterior
• Important: în Romania apa dura poate duce la depuneri de calcar, in special pe
platanul de incalzire. Folosiţi detergenţi care pot îndepărta calcarul, apoi clătiţi bine
pentru a îndepărta urmele de detergent
STERILIZAREA BIBEROANELOR ŞI A ACCESORIILOR
• înainte de sterilizare spălaţi bine biberoanele şi accesoriile
• umpleti un tub din recipientul (k) de masura (inclus in pachet) cu 30 ml apă si turnaţi
în sterilizator la fiecare sterilizare. Dacă apa folosită duce la depuneri de calcar se recomandă utilizarea apei distilate pentru a prelungi perioada de funcţionare a produsului.
• folosiţi recipientul de măsurat (k) inclus pentru a avea cantitatea adecvată de apă
sau o cupă de măsurare cu un volum de 30 ml apă. Se recomandă respectarea cantităţii
de 30 ml apă la fiecare sterilizare.
• introduceţi tava pentru accesorii (j) în cuva (f).
• aşezaţi accesoriile în cuva deasupra tavii pentru accesorii
• fixaţi suportul cu tijele pentru biberoane (d) şi tava pentru biberoane (e) în cuvă
• introduceţi tijele în 2 biberoane; dacă sterilizaţi biberoane formă O scoateţi suportul
cu tije (fig. 6)
• acoperiţi cuva cu capacul transparent (c)
• conectaţi cablul la priză. Apăsaţi butonul start (h) pentru a porni sterilizatorul, apoi
se va aprinde indicatorul roşu (i), indicând că unitatea funcţionează. După ce sterilizarea
e completă se va opri automat. Sterilizarea durează între 8 şi 13 minute. De asemenea
indicatorul remosensibil de pe capac (a) se va scimba in roşu şi va apărea cuvântul
“HOT” (fierbinte) când unitatea se încălzeşte.
Aten¡ie: lăsa¡i sterilizatorul să se răcească cel puţin 20 minute înainte de a începe
o nouă sterilizare.

ATENºIE

Nu aşezaţi sterilizatorul
pe suprafeţe înclinate în
momentul funcţionării.

Nu aşezaţi cârpe sau
prosoape sub sterilizator.

Nu deschideţi capacul şi
nu lăsaţi aparatul să
funcţioneze fără apă.

Produsul trebuie folosit
Aşezaţi sterilizatorul numai
numai de persoane adulte, pe suprafeţe plane şi uscate.
astfel încât butonul start
trebuie apăsat puţin mai
tare pentru a porni unitatea,
pentru a evita accesul
copiilor la sterilizator.

Nu deschideţi capacul
aparatului în timpul
funcţionării.

